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8.9.2017 B8-0499/1 

Amendement  1 

Mireille D’Ornano 

namens de ENF-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0499/2017 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

De walvisvangst in Noorwegen 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

1. verzoekt Noorwegen al zijn 

commerciële walvisvangstactiviteiten te 

staken en het IWC-moratorium in acht te 

nemen; 

1. verzoekt de IWC Noorwegen op te 

roepen al zijn commerciële 

walvisvangstactiviteiten te staken en het 

IWC-moratorium in acht te nemen; 

Or. en 
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8.9.2017 B8-0499/2 

Amendement  2 

Mireille D’Ornano 

namens de ENF-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0499/2017 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

De walvisvangst in Noorwegen 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 2 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

2. roept Noorwegen op zijn 

voorbehoud met betrekking tot de lijst van 

grote walvissoorten van bijlage I bij de 

Cites-overeenkomst in te trekken en alle 

handel in walvisvlees en walvisproducten 

stop te zetten; 

2. roept de IWC op Noorwegen te 

verzoeken zijn voorbehoud met betrekking 

tot de lijst van grote walvissoorten van 

bijlage I bij de Cites-overeenkomst in te 

trekken en alle handel in walvisvlees en 

walvisproducten stop te zetten; 

Or. en 
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8.9.2017 B8-0499/3 

Amendement  3 

Mireille D’Ornano 

namens de ENF-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0499/2017 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

De walvisvangst in Noorwegen 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 3 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

3. betreurt dat Noorwegen de 

walvisindustrie subsidieert en de 

consumptie en het gebruik van uit de 

walvisvangst afkomstige producten 

bevordert; verzoekt Noorwegen met klem 

een einde te maken aan deze subsidies; 

3. betreurt dat Noorwegen de 

walvisindustrie subsidieert en de 

consumptie en het gebruik van uit de 

walvisvangst afkomstige producten 

bevordert; verzoekt de IWC met klem 

Noorwegen op te roepen een einde te 

maken aan deze subsidies; 

Or. en 
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8.9.2017 B8-0499/4 

Amendement  4 

Mireille D’Ornano 

namens de ENF-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0499/2017 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

De walvisvangst in Noorwegen 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 8 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

8. betreurt het dat Noorwegen zijn 

besluit tot dusver niet heeft heroverwogen, 

ondanks de diplomatieke reacties en het 

wijdverbreide internationale protest, nu en 

in het verleden; verzoekt de Commissie, de 

Europese Dienst voor extern optreden 

(EDEO) en de Raad bilaterale en 

multilaterale kanalen aan te wenden om 

Noorwegen ertoe op te roepen alle 

commerciële walvisvangst stop te zetten; 

8. betreurt het dat Noorwegen zijn 

besluit tot dusver niet heeft heroverwogen, 

ondanks de diplomatieke reacties en het 

wijdverbreide internationale protest, nu en 

in het verleden; verzoekt de IWC en de 

Cites-partijen bilaterale en multilaterale 

kanalen aan te wenden om Noorwegen 

ertoe op te roepen alle commerciële 

walvisvangst stop te zetten; 

Or. en 

 

 


